شرکتسهاميآبمىطقٍایگیالن

کد مدکN'0-00315 :

اودازٌ گیری یًن کلرید

.1ىدف:

اًذازٍ گیری یْى کلریذ
.2دامنو کاربرد:

آب ُای ضطحی ّ آب ُای زیرزهیٌی ّ پطاب ُا
.3تعاریف:

هعوْال کلریذ تصْرت کلریذُای قلیایی ّ قلیایی خاکی هحلْل ّجْد دارد ّ در آتِای زیرزهیٌی تعلت عثْر آب از طثقات هختلف ّ

تواش آى تا

تغییطعن آب هی غْد .
ر
اهالح خاک کلریذ افسایع هی یاتذ ّ تاعث
.4مراجع ً ضمائم:

اضتاًذارد هتذ
اندازه گيري ميسان كلريد آب:

در ایي رّظ ًیترات ًقرٍ تا کلریذُای هحلْل در آب ترکیة غذٍ رضْب ضفیذ رًگی ایجاد هی ًوایذ:
AgCl

-

+ Cl

+

Ag

ترای تػخیص خاتوَ ّاکٌع از هعرف کرّهات پتاضین اضتفادٍ هی غْد .تذیي ترتیة کَ توحض توام غذى یْى کلریذ هقذاری از یْى
کرّهات تا ًقرٍ هحلْل ترکیة غذٍ ّ تْلیذ رضْب آجری رًگ هی کٌذ:
Ag2CrO4

2Ag+ + CrO42-

نمٌنو برداري ً نگيداري نمٌنو ىا:

ًوًَْ تايذدرتطريِاي پالضتیكي ياغیػَ اي تویس ًگِذاري غْدهاكسيون ًوًَْ هْردًیاز  100mlهي تاغذكَ الثتَ غرايط خاصي تراي
ًگِذاي ًوًَْ ُاهْردًیازًیطت.
رًش كار:

تَ  10هیلیتر ًوًَْ تازٍ ترداغت غذٍ  3تا  5قطرٍ هعرف كرّهات پتاضین اضافَ كردٍ تا رًگ ًوًَْ ًارًجي غْد  .ضپص قطرٍ قطرٍ
0.01N, AgNO3افرّزدٍ تا تَ رًگ زردكثیف درآيذ .آًگاٍ تا اضتفادٍ ازفرهْل زيرهحاضثَ هي كٌین.
(A – B) × N × 35.450

= mg Cl- /L

ml sample
 ml =Aتیتراضیْى تراي ًوًَْ
 ml =Bتیتراضیْى تراي تالًك
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ً =Nرهالیتَ AgNO3
-

mg NaCl /L = (A– B) × N × 35.450
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